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1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná 

(v počtu 5, jmenovitě viz prezenční 
listina)

1.2 je přítomna předsedkyně Kontrolního 
výboru MUDr. Jaroslava Tomandlo-
vá a předseda Finančního výboru 
Doc. Ing. Novák, CSc. na žádost 
RMM

2 RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 4. schůze 
2.2 převod bytu v bytovém domě Za 

Humny z p. Duchoně na p. Šichtařo-
vou

2.3 ustavení protipovodňové komise
2.4 dodatek č. 1/2007 k obchodní 

smlouvě o dodávce elektřiny na 
osvětlení reklamních ploch z  roz-
vodů VO ze dne 31. 3. 2005 mezi 
městem Modřice a firmou Domes-
tav s. r. o.

2.5 dodatek č. 1/2007 k OS o dodáv-
ce elektřiny na osvětlení reklam-
ních ploch z rozvodů VO ze dne 
1. 4. 2005 mezi městem Modřice 
a firmou ABC Nemo a. s. 

2.6 dodatek č. 1/2007 k OS o dodáv-
ce elektřiny na osvětlení reklam-
ních ploch z rozvodů VO ze dne 
18. 1. 2005 mezi městem Modřice 
a p. Lubošem Hanzlíčkem 

2.7 obchodní smlouvu o dodávce 
elektřiny na osvětlení reklamních 

ploch z rozvodů VO mezi městem 
Modřice a firmou King Style s. r. o.

2.8 obchodní smlouvu o dodávce elektři-
ny za odběr pro plynovou regulační 
stanici z rozvodů VO mezi městem 
Modřice a JMP Net, s. r. o.

2.9 rámcovou smlouvu č. Modřice 
– 01/2007 mezi městem Modřice 
a firmou TLC – Top Language Cen-
ter, s. r. o. o pořádání jazykových 
kurzů pro zaměstnance úřadu. Cena 
kurzu angličtiny 20 944 Kč, němčiny 
20 944 Kč. 

2.10 dodatek č. 7/2007 ke smlouvě 
o pronájmu ze dne 4. 5. 2001 mezi 
městem Modřice a Zahrádkářským 
spolkem Modřice

2.11 dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze 
dne 2. 1. 1999 mezi Městem Modři-
ce a firmou Agro Modřice o úpravě 
výměry pozemků – tzv. terasy

2.12 žádost o znovu posouzení zřízení 
vjezdu a výjezdu k nemovitosti na 
pozemek p.č. 822/2 z ulice Sado-
vé 

2.13 Ing. Hanu Chybíkovou za člena 
KÚPR

2.14 předkládání všech žádostí o ÚR 
k vyjádření komisí KÚPR včetně jejich 
evidence

2.15 složení Redakční rady a vypracova-
nou koncepci zpravodaje 

2.16 RNDr. Rudolfa Procházku za člena 
SDK

Usnesení č. 4/2007

ze 4. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“),
konané 19. února 2007 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice

2.17 stanovení programu jednání březno-
vého ZMM

2.18 schválení rozpočtu provozních nákla-
dů ZŠ

2.19 schválení rozpočtu provozních nákla-
dů MŠ

2.20 čerpání řádné dovolené ředitel-
ky MŠ Mgr. Šikulové v období 
12. 2.–16. 2. 2007

2.21 vypracování průkazu energetic-
ké náročnosti budov ZŠ v ceně 
50 000 Kč Kč z prostředků ZŠ 

2.22 schválení zálohy na vydání zpravo-
daje pro p. Tůmy ve výši 12 000 Kč 
na období 1–3/2007

2.23 povolení použití znaku města Mod-
řice pro reklamní a informační plakát 
města Modřice

2.24 žádost o povolení tomboly na 9. re-
prezentačním plese soukromé střední 
školy podnikání o. p. s., Želešice

2.25 povolení sběru kovového šrotu Mys-
liveckému sdružení ve dnech 14. 4. 
nebo 21. 4. 2007

2.26 p. Hanzlíčkovi posečkání s úhradou 
nájmu pozemku a úhradou za osvět-
lení reklamního panelu v celkové výši 
61 193 Kč do 31. 3. 2007

2.27 žádost ke stavebnímu záměru na 
realizaci RD na ul. Benešova pro 
firmu TV Stav s. r. o.

2.28 Cenovou nabídku na zabezpečení 
sítě internet ve výši 33 011 Kč od 
správce sítě

2.29 žádost o dotaci ve výši 4 000 Kč 
pro Římskokatolickou farnost Modři-
ce na sborový koncert

2.30 návrh na celoroční odměny orga-
nizátorům komorních koncertů na 
radnici ve výši 9 600 Kč

2.31 cenovou nabídku firmy Urba-
nia s. r. o. Na zpracování pasportu 
místních komunikací a dopravního 
značení ve výši 55 097 Kč 

2.32 žádost závodního týmu Jan Von-
ka Racing o příspěvek ve výši 
20 000 Kč Kč na činnost týmu

2.33 žádost o finanční příspěvek na 7. roč-
ník automobilového závodu „Rallye 
Show“ Modřice ve výši 25 000 Kč

2.34 návrhy z KŽP a SDK na vypracování 
projektové dokumentace chodníků 
od mostu Svratky po firmu PROMT 
a od lávky přes mlýnský náhon na 
konci náměstí podél náhonu na le-
vém břehu po ulici Chrlickou včetně 
vybudování parkoviště u zahrádkář-
ské kolonie a cyklostezky

2.35 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
mezi městem Modřice a SÚS JMK 
a kladné stanovisko ke stavbě
II/152 Želešice obchvat ve věci 
vypůjčky p. č. 2079 a 2131 k. ú. 
Modřice

2.36 žádost Zahrádkářského spolku o za-
půjčení sklepa pod nám. Svobody 
90 pro košt vína a to dne 1. 3. 2007

2.37 žádost p. Žáčka na příspěvek 
v tíživé situaci na zaplacení poplatku 
1 000 Kč

2.38 nákup občerstvení na dětský karne-
val, který se koná dne 15. 4. 2007 
ve výši cca 5 000 Kč

2.39 nákup dresů ve výši 12 000 Kč na 
otevření cyklostezky

2.40 odpis pohledávky ve výši 50 Kč 
firmě POULTRY Buchlovice s. r. o.

3 RMM neschvaluje
3.1 darovací smlouvu mezi městem Mod-
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řice a firmou Somerston Olympia 
CZ, s. r. o. 

3.2 nabídku pojištění odpovědnosti 
zastupitelů od firmy CIC plus a. s.

4 RMM bere na vědomí 
4.1 aktualizaci vyhlášky č. 1/2007 

o místních poplatcích
4.2 aktualizaci vyhlášky č. 2/2007 

o udržování čistoty veřejných pro-
stranství 

4.3 smlouvu o poskytnutí daru od firmy 
Komplex Real s. r. o. pro město Mod-
řice na zajištění věcné tomboly pro 
ples města Modřice v roce 2007 ve 
výši 10 000 Kč 

4.4 zápis z jednání Muzejního spolku ze 
dne 31. 1. 2007

4.5 kontrolu dodržování stanovených 
limitů rychlosti za měsíc leden 2007 
od Policie ČR

4.6 přehled činnosti Městské policie za 
měsíc leden 2007

4.7 výroční zprávu Městské policie za 
rok 2006

4.8 zprávu o bezpečnostní situaci v měs-
tě Modřice za rok 2006 policií ČR

4.9 zápis ze zasedání SDK
4.10 zápis ze zasedání Kontrolního výbo-

ru ze dne 23. 1. 2007
4.11 zápis ze zasedání Kontrolního výbo-

ru ze dne 13. 2. 2007
4.12 zápis z Finančního výboru ze dne 

16. 1. 2007 
4.13 rozbor hlavních bodů programu 

ZMM
4.14 závěrečný protokol o kontrole pla-

cení pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného

4.15 stručné zhodnocení výsledků řídících 
kontrol a výsledků veřejnoprávních 
kontrol u příspěvkových organizací

4.16 přípravu k tisku Sbírku mezinárodních 
smluv ČR. Cena 2 106 Kč

4.17 výroční zprávu města Modřice za 
rok 2006 o poskytování informací

4.18 žádost římskokatolické farnosti 
Modřice o peněžní dar ve výši 
300 000 Kč

4.19 nabídku hudby pro kulturní akce od 
kapely Vivasong Víti Vávry

4.20 nabídka divadelního představení 
„Neslyšitelný řev umění“ s doprovod-
nou výstavou obrazů

4.21 výsledek měření rychlosti vozidel na 
ul. Masarykova v období 4. 1.–
17. 1. 2007

5 RMM ukládá 
5.1 firmě King Style
• doložit studii uvažované reklamní plochy
5.2 p. Höklové
• doplnit záměr k žádosti firmy Somerston 
Olympia CZ, s.r.o. o odkoupení pozemků ve 
vlastnictví města Modřice p. č. 2123/1 o ve-
likosti 704 m2. Cena činí 1 200 Kč/m2. 
5.3 Ing. Šiškovi
• odepsat závodnímu týmu Jan Vonka Ra-
cing, že město nedisponuje žádným vhod-
ným pozemkem v majetku města
• odpověď p. Navarovy s výzvou o zaslání 
možných podkladů ke kolaudačnímu řízení 
(stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, 
stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
revize, zkoušky atd.) 
5.4 komisím KÚPR a SDK
• projednat žádost o vypracování projektu 
na hlavní řad vodovodu v lokalitě „Zahrád-
ky“ 

Poznámka:
1.1.1 povodňová komise – Ing. Josef Šiška – předseda, Ing. Hana Chybíková – místo-

předseda, členové – Ing. arch Eva mattušová, Květoslava Haklová, Ivan Doleček, 
Rostislav Eigner

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, – dodatky řeší změny ceny energie
2.9 jazykové kurzy pro zaměstnance jsou zahrnuty do vzdělávání, cílem je zdokonale-

ní komunikačních schopností se zahraničím
10.10 dodatek řeší změny výměr pronajatých pozemků
10.11 vjezd z ul. Sadová do zahrady nemovitosti č.p.549
22.22 záloha vyplacena pouze za leden
24.24 tombola povolena na plese uskutečněném v hotelu Gregor
2.28 zabezpečení internetové sítě na městském úřadě
4.14 plátce pojistného je město Modřice, kontrolu provádí VZP
4.15 kontrola v MŠ a ZŠ
4.18 příspěvek na opravy kostela

Seznam používaných zkratek:
 rozvody VO – veřejné osvětlení
 ÚR – územní rozhodnutí
 KUPR – komise pro územní plánování a rozvoj
 SDK – stavebně-dopravní komise
 ZMM – zastupitelstvo města Modřice
 KŽP – komise pro životní prostředí
 SÚS JMK – Správa a údržba silnic
 MŠ – mateřská škola
 ZŠ – základní škola
 VZP – všeobecná zdravotní pojišťovna
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Významného kulatého výročí
se dožívají
Krystýnek Josef
Kocián Jaroslav
Kučerová Naděžda
Hloušková Jaroslava
Vojta Miroslav

Rozloučili jsme se …
Urban Vladimír
Vanová Irena

Vítáme do života …
Zvěřinová Klára
Šulová Žaneta
Bilié Tomislav
Daněk Michal
Elbl Jan
Macháčková Armemarie
Trtilová Lucie
Urbanová Eliška
Najt René

Společenská kronika

předběžná informace

Chlapci a mladí mužové. Chcete se naučit a letos si i vyrobit vlastnoručně pomlázku?
Dívky a mladé slečny. Chcete si vlastnoručně vyrobit malované vajíčko (či několik malova-
ných vajíček) pro své blízké?

Pak sledujte vývěsku 
na budově Modřické 
fary, kde ve dnech před 
velikonocemi najdete 
pozvánku na dopolední 
posezení s uvedenými 
aktivitami. 

Předběžně se počítá, že uvedená aktivita proběhne v budově fary v sobotu 7. 4. 2007 
(tzv. Bílá sobota) a to asi od 9.00 do 12.00 hodin. S sebou si zájemci přinesou vajíčko 
(vajíčka), a to buď uvařená natvrdo, případně vyfouknutá. Malovat se bude především 
voskem. Pro zájemce o pletení pomlázek se pokusíme zajistit proutky. Bližší informace na 
nástěnce na budově fary, nejpozději týden před velikonovemi.

Mar. (Mareček)

Příprava na Velikonoce

Kromě dílčích podkladů k výběrovému řízení 
pro zadání tisku bylo hlavní náplní dosavad-
ní práce redakční rady navržení pravidel pro 
další vydávání Zpravodaje. Výsledkem je 
„Koncepce pro Zpravodaj Modřice“, která 
byla schválena radou města a je uveřejňo-
vána v samostatném textu.
Rádi bychom v reakci na řadu kritických 
připomínek k dosavadní praxi při vydávání 
Zpravodaje přispěli k jeho kvalitnější infor-
mační hodnotě. K tomu je však potřeba i po-
chopení a spolupráce ze strany dosavad-
ních autorů, ale i ostatních občanů – jeho 
čtenářů a třeba i nových přispěvatelů. 
Má-li vzniknout užitečná platforma pro vý-
měnu názorů a rozvoj otevřenější občanské 

společnosti v Modřicích, měli by současní 
i budoucí přispěvatelé „Koncepci“ nejen 
dobře znát, ale také se podle ní řídit tak, 
aby nedocházelo ke zbytečným problé-
mům. Třeba proto, že bude bez zdůvodnění 
překračován rozsah příspěvků a bude nutné 
je krátit, nebo proto, že formulace názorů či 
připomínek budou nevhodně útočné či na-
padající tak, že je bude nutno odmítnout.
Neděláme si patent na rozum a praxe mož-
ná ukáže, že některé zásady „Koncepce“ 
i naší práce bude potřeba časem upravit či 
doplnit, ale máme upřímnou snahu nějak ro-
zumně začít. A těšíme se i na nové podněty 
a názory ze strany Vás – čtenářů.

Redakční rada Zpravodaje

Informace z redakční rady

Nabídku Kulturně-školské komise ke spolupráci v redakční radě pro Zpravodaj Modřice 
přijali a ustavující schůzky dne 5. února i další práce se aktivně zúčastnili (podle abece-
dy):

Radek Bohuš
• prodejce automobilů, člen sdružení Bienale Brno, předseda ODS Modřice.
Vlastimil Čevela
• důchodce, organizátor programu komorních koncertů na radnici a vydavatel 

Modřického internetového magazinu.
Jan Mareček
• lékař bytem v Modřicích, ředitel krajské hygienické stanice JMK v Brně.
Libor Procházka
• podnikatel, zástupce občanského sdružení „Ochrana zdravého života a krajiny 

města Modřice a okolních obcí“.
Ludmila Procházková
• ředitelka základní školy v Modřicích.
Vladimiír Starý
• podnikatel, jednatel mezinárodní strojírenské firmy se sídlem v Modřicích.

Redakční radu vede Rostislav Eigner – radní města Modřice a předseda Kulturně-
-školské komise.
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článek I.
Zpravodaj Modřice je vydáván městem 
Modřice za účelem všeobecné informo-
vanosti občanů o všech důležitých skuteč-
nostech, souvisejicích s životem ve městě. 
Současně je též otevřenou demokratickou 
platformou pro uplatňování dotazů a názorů 
občanů. Vzhledem k důležitosti informací 
v dnešním světě a citlivosti této oblasti je při 
kulturně školské komisi ustavena ze zástupců 
různých složek modřické veřejnosti redakční 
rada, která má za úkol dbát na to, aby vydá-
vání Zpravodaje probíhalo v duchu zásad 
dle této „Koncepce“.

článek II.
V poslední době zaznívala ze strany ob-
čanů řada připomínek k obsahové náplni 
Zpravodaje v tom smyslu, že jsou některé 
materiály zbytečně rozsáhlé, příliš upovída-
né, jednostranně informující, nesrozumitelné, 
atd. Nelze vyhovět všem, ale je možné se 
snažit o jistou vyváženost předkládaných 
informací. K tomu by mělo sloužit členění 
příspěvků do následujících kategorií:
1. Oficiální materiály (např. vyhláš-

ky), které je nutné publikovat 
doslovně

2. Komentované informace z měst-
ského úřadu a samosprávných 
orgánů města

3. Příspěvky s informačním ob-
sahem od kohokoliv – asi do 
40 řádků *) – zprávy ze spolků, 
z knihovny a od občanů o tom, co 
zajímavého je, bylo nebo bude

4. Beletristické příspěvky od koho-
koliv - asi do 20 řádků *) – úvahy 
a zamyšlení, poezie apod.

5. Výjimečně zdůvodněné rozsáh-
lejší materiály od kohokoliv – víc 
než 40 řádků *) – k příspěvku je 
nutno přiložit písemné zdůvodnění 
autora, proč považuje za potřebné 
překročení standardního rozsahu – re-
dakční rada rozhodne o přijetí nebo 
zkrácení

 6. Dotazy a názory od kohokoliv 
– asi do 10 řádků *) od 1 autora 
maximálně 2 příspěvky v rámci 1 vy-
dání, dotazy a názory nutno dodat 
do 20. v předchozím měsíci, aby bylo 
možno případně reagovat ve stejném 
čísle Zpravodaje, příspěvky musí být 
stručné, věcné a nesmí být útočné 
nebo vulgární

 7. Komerční inzerce od kohokoliv 
– dle zadání – cena 800 Kč
za stránku A5, v menší ploše 
38,10 Kč/cm

Příspěvky, které neodpovídají uvedeným 
zásadám může redakční rada odmítnout, 
vyžádat si jejich zkrácení či přepracování 
anebo po dohodě s autorem provést re-
dakční úpravy. Odmítnout může i příspěvky, 
které uzná za nevhodné z jiných důvodů. 
Obecně platí, že na zveřejnění příspěvku 
není právní nárok a případné odvolání řeší 
rada města. Publikované příspěvky nejsou 
honorovány.

článek III.
Příspěvky do Zpravodaje se přijímají pouze 
písemné, psané na stroji nebo počítačem 
v textovém formátu „doc“, příp. „pdf“ 
s normálním řádkováním a velikostí písma 
12, pouze dotazy a názory mohou být 
výjimečně psány rukou. Přednostně by měly 
být předávány e-mailem na adresu radnice. 
Uzávěrka je poslední kalendářní den v mě-
síci, pro dotazy a názory už 20. kalendářní 
den.
U všech dodaných příspěvků musí být 
uvedena adresa a e-mail nebo telefon na 
autora, případně značka, pod kterou má být 
příspěvek uveřejněn. Pro 1 autora by měla 
být užívána pouze 1 značka. 
Kontaktním místem pro předávání 
příspěvků či připomínek i pro vše ostatní 
kolem Zpravodaje je asistentka starosty 
– přednostním způsobem komunikace je 
e-mail. Asistentka starosty zajišťuje uložení 
všech textů do počítače, jejich pravopisnou 
kontrolu a průběžné předávání e-mailem 
členům redakční rady. Obrázky dodané 
v počítačovém formátu přeposílá, pokud 
jsou výjimečně dodány na papíře, dohodne 
pořízení s redakční radou nebo tiskárnou. 
Vztahy s tiskárnou jsou předmětem příslušné 
smlouvy – operativní spolupráce s radnicí 

i s redakční radou je upřesňována dle po-
třeby.
Pro zjednodušení komunikace si redakční 
rada ze svých členů střídavě určuje „editora 
vydání“, který oponuje zápisy z radnice, 
sbírá a uplatňuje případné změny příspěvků 
i připomínky k vydání, jehož přípravu vedl. 
Editor vydání pro příslušné číslo Zpra-
vodaje zastupuje redakční radu ve 
vztahu k partnerům (radnice, tiskárna, autoři) 
i k veřejnosti, protože je uváděn v tiráži.

článek IV.
Pro zvýšení přehlednosti se předpokládá 
členění obsahu Zpravodaje do vizuálně 
oddělených rubrik, které budou zaplňová-
ny dle potřeby. Rámcově se předpokládají 
následující:

• Slovo starosty (příležitostně)
• Zprávy z radnice
• Informace pro občany
• Ze života v našem městě
• Dotazy a názory 
• Inzerce

Uvedené členění je orientační a redakční 
rada může provést operativní změny dle 
potřeby.

článek V.
Zpravodaj vychází měsíčně, vždy nejpozdě-
ji do 15. kalendářního dne a je distribuován 
do každé rodiny ve městě zdarma. Kromě 
toho je ve formátu „pdf“ k dispozici na in-
ternetových stránkách radnice. Na internetu 
radnice je též zveřejněna tato Koncepce 
a u asistentky starosty je pro zájemce k na-
hlédnutí i v papírové podobě.

V Modřicích dne 19. února 2007

Koncepce pro Zpravodaj Modřice

V zájmu zvýšení kvality informování občanů ve městě Modřice byla sestavena 
a radou města   schválena tato „Koncepce“ jako souhrn zásad pro vydávání 
měsíčníku „Zpravodaj Modřice“.

*) 40 řádků (2 800 znaků vč. mezer) je tisková strana A5 (jednoduché řádkování, TimesNewRoman 
velikost 12, počet znaků/slov automaticky počítá textový editor), o zveřejňování fotografií nebo 
jiných obrázků rozhoduje redakční rada v dohodě s tiskárnou.
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Naše koncerty v roce 2007

Dne 31. ledna t.r. byla zahájena sezóna 
našich „ koncertů na nové radnici.“ Zahájil 
ji koncert žáků ZUS Františka Jílka z Brna. 
Je to umělecká škola, patřící k největším ško-
lám tohoto typu v Brně. 
Účinkujícími byli žáci 
a žákyně zmíněné školy, 
houslisté, klavíristé, hráč 
na violoncello a trumpe-
tista, od 2.–7. ročníku.

Byli jsme velmi příjemné 
překvapeni hudební 
úrovní mladých muzikan-
tů, je vidět, že mají dob-
ré a vysoce umělecké 
vedení, které si zaslouží 
velké naše ocenění.

Skladby W. A. Mozarta, Haydna, Tučap-
ského, Vivaldiho , Schuberta a jiných zahráli 
perfektně a na závěr se posluchačům i ti nej-
mladší ukláněli a doslova „vysekli“ poklonu 

jako zkušení profesionálové. Upřímně jsme 
se jim zasmáli a ocenili jejich výkon. Jejich 
výkony obecenstvo ocenilo zaslouženým 
potleskem. Přejeme jim, jejich profesorům 

a i rodičům těchto mladých umělců hodně 
zdaru a věříme, že se s nimi ještě setkáme.  
Je dobře, že mnozí rodiče vedou své děti 
k této činnosti, protože jinak by hodnoty 

skladatelů upadly v zapo-
mnění. A bez hudby by byl 
svět opravdu smutný a chu-
dý. Jistě potěšili všechny 
skladatele a muzikanty 
v tom hudebním nebi, že 
jejich dílo pokračuje.
Druhým koncertem byl 
koncert Akademického 
Pěveckého Sdružení 
MORAVAN, konaný 
25. 2. 2007 v Modřickém 
kostele sv. Gottharda, kte-
rý řídil dirigent Dr. Tomáš 
Ibrmajer.

Předvedli nám skladby B. Smetany, Charle-
se Gounoda, W. A. Mozarta, Leo Hasslera, 
J. G. Handla, Giovanniho da Palestrina, 
Leoše Janáčka, J. B. Foestra a Pavla Křiž-
kovského. Jejich zpěv zněl tak krásné až 
velebně v prostředí našeho 
chrámu, který má velmi dob-
rou akustiku.

Byl doslova, což mi jistě 
účastníci koncertu potvrdí, 
pohlazením po srdci i duši. 
Skladby Jako Modlitba 
B. Smetany, Charlese 
Gounoda O salutaris 
hostia, W. A. Mnzarta 
Ave Verum Corpus, Leo 
Hasslera Cantate Domino, 
J. G. Handla EcceQuomo 
Moritur, Giovanniho P.da 
Palestrina O Domine Jezu Christe, L. Ja-
náčka Což ta naše bříza, Láska opravdivá, 
J. B. Foerstra Oráč, Mé orné půdy každý 
hon, Píseň jarní, Velké, Širé rodné lány, 
Polní cestou, Kristus, Pavla Křížkovského 
Zdrávas Maria, Pastýř a poutníci a Kantáta 

sv. Cyrilu a Metodu byly 
do prostředí našeho kos-
tela jako stvořené.
Jedinou smutnou 
zkutečností bylo, že 
tento doslova překrásný 
a umělecky přednesený 
koncert byl málo na-
vštíven. Pro Modřice to 
nebyla zrovna dobrá 
vizitka, ale ti, co přišli, 
určitě nelitovali a zpě-
váky , pana dirigenta 
Ibrmajera, který řídí také 

sbor v Brně v chrámu sv. Jakuba i varhaníka, 
který je doprovázel v některých skladbách 
odměnili zaslouženým potleskem a když 
sbor odcházel od oltáře, uctili ho povstáním. 
Po zásluze. 

Doufáme, že k nám někdy zase zavítají 
a potěší nás krásným zpěvem významných 
skladatelů. Vážení hosté, děkujeme.

Jiřina Štulpová, ModřiceFoto: Miroslav Hájek

Foto: Miroslav Hájek

Foto: Miroslav Hájek

Foto: Miroslav Hájek
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DĚTSKÝ KARNEVAL JE OPĚT TADY

v sobotu 14. dubna 2007

v 15 hodin v sále hotelu 

GREGOR v Modřicích

DIVADELNÍ STUDIO LÍDY TRNKOVÉ

VYHODNOCENÍ MASEK

BOHATÁ TOMBOLA – KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ

OBČERSTVENÍ

Těšíme se na Vás

Pořádá město Modřice – kulturně-školská komise

Užíváte vodu například jako
• fyzická osoba – odběr vody k zalé-

vání zahrady či k napájení drobného 
zvířectva, vypouštění odpadní vody 
z domovní čistírny odpadních vod?

• živnostník – odběr vody pro zahrad-
nictví, vypouštění předčištěných od-
padních vod z technologií, myček aut, 
penzionů, malých čistíren odpadních 
vod?

• zemědělec – odběr vody k zavlažo-
vání či k napájení zvířat?

• rybníkář – odběr vody pro napouš-
tění rybníků, sádek, líhní, vodních 
nádrží?

• provozovatel veřejného koupališ-
tě – odběr či vypouštění vody?

• provozovatel lyžařského areálu 
– odběr vody k výrobe sněhu vodními 
děly?

K takovému nakládání s vodami musíte mít 
platné povolení vodoprávního úřadu.

Povolení není třeba, pokud se k odběru 
povrchové vody nevyužívá technické zaří-
zení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud 
je voda dodávána nebo odváděna jinou 
osobou (vodárenskou či kanalizační společ-
ností, obcí apod.).
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo pod-
zemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouš-

tí odpadní vodu bez příslušného povolení, 
vystavuje se pokutě, která může činit:
• u fyzické osoby až 50 000 Kč
• u právnické osoby nebo fyzické osoby 

podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost 
těch povolení k odběru povrchových 
nebo podzemních vod, která byla vy-
dána a nabyla právní moci do 31. pro-
since 2001.
Povolení vydaná po 1. lednu 2002 
platí i nadáte.
Povolení k odběru podzemní vody ze 
zdroje určeného pro individuální záso-
bování jednotlivé domácnosti pitnou 
vodou nezanikají.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní 
úřad na odboru životního prostředí nebo 
volejte bezplatně infolinku městského úřadu 
Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno.

infolinka 800 101 197
www.zanikpovoleni.cz

Tato problematika se nevztahuje na fyzické 
osoby – majitele tkz. historických studní (tj. 
studny vybudované před 1. 1. 1955) slouží-
cích k odběru podzemní vody ze zdroje ur-
čeného pro individuální zásobování domác-
nosti (např. i zalévání zahrady ze studní).

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu
nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu,

musí mít povolení vodoprávního orgánu

MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

www.zanikpovoleni.cz
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k těmto svátkům ve všech kulturách i nábo-
ženstvích, a tak si udělejte radost a nachys-
tejte krásnou a veselou velikonoční výzdobu. 
Velikonoce tu budou co by dup.
Základní barvy velikonoc jsou barvy vaře-
ného vajíčka, vhodně doplněnou barvou 

mladé trávy a červených květů tulipánů. 
Žlutá, bílá, zelená a červená vyzařují teplo, 
optimismus a radost. Přejme si všichni společ-
ně „Veselé Velikonoce“.

TOJA

Člověka milovat znamená
Odpouštět
Nevyptávat se
Být blízko, když zavolá.

Nejprve musím poděkovat všem, kteří se 
zasloužili o to, že „Zahrádkářský ples“ se 
opět vyvedl.

V první řadě tanečníkům polonézy. Nastou-
pila nová generace mladých sličných taneč-
nic a tanečníka a pod vedením tanečního 
mistra J. Roubala zahájila ples krásnou po-
lonézou. I když to přemlouvání, aby se stali 
tanečníky bylo těžké, doufám, že jsou dnes 
na sebe hrdí. Zahájili ples vskutku 
důstojně. Díky jim všem byli skvělí 
a doufám, že budou pokračovat 
v tradici. V souvislosti s polonézou 
musítn též poděkovat p. J. Rouba-
lovi, který to s nimi nacvičil, ale 
i prožíval. Také pani Höklové, 
která se velmi dobře osvědčila při 
náboru tanečníků patří dík.
Děkuji rovněž pořadatelům za 
vzorné plnění úkolů, včetně M. Po-
korné za přípravu a předprodej 

vstupenek i za zástup pokladní. Krásný 
zážitek nám připravil mladinký taneční pár 
– vícemistři České republiky – a to mnoho 
návštěvníků plesu neví, že mladý tanečník je 
modřický občan. Břišní tanečnice nám zase 
přiblížily kousek Orientu.
Nakonec patří dík všem návštěvníkům plesu 
za vynikající atmosféru, ke které jistě přizpě-

la i kapela, tentokrát vyjímečně jen 
v pánském obsazení. Tak třeba 
zase za rok na shledanou. Ti co 
jste v tombole nevyhráli, nebuďte 
smutní, zase vám přeje štěstí v lás-
ce a to také stojí za to.
K jaru neodmyslitelně patří nejopti-
mistější a nejbarevnější svátky roku 
– Velikonoce. Příroda se probouzí, 
sluneční paprsky pomáhají do 
květu prvním rostlinám – i když 
krokusy, sněženky a bledule nám 

letos vykvetly již v únoru – a některá zvířata 
vyvádějí mláďata. Oslava jara a nového ži-
vota se objevuje v pohanských zvycích, v ži-
dovském pesach i v nejvýznačnějším svátku 
křesťanů – vzkříšením Ježíše Krista.
Květiny, rostliny a barevné zdobení patří 

Zahrádkáři informují

Agentura Svobodová
Agro – Oseva
Alfě – slévárna Chrlice
Beta – textil Modřice
Bělíková Naďa
Býček Miían
Cukrářství Čermák
ČEBUS – cestovní kancelář Brno
Česká pojišťovna – obchodní

ředitelka ing. Kučerová
Dvořáková Lenka
Ing. Hanzlíček
Hotel Gregor
Kadeřnictví Walsbergerová
KING STYLE – reklamní

agentura Brno
Kosmetické studio Pohoda Modřice
Kulowiaková Sandra – maserská 

a rekondiční služba
Květiny Šebestíková
Lahůdky Poděbradova
Malíková Věra

MOULEN ROUGE CLUB Brao
MOSTEX GRQUP Modřice
Novotný – čerpací stanice
Odehnal František
Ovoce a zelenina nám. Svobody
PROMT – Drůbežářské závody
Restaurace u Trávníčků
Samoobsluha nám. Svobody
Samoobsluha Poděbradova
SETOS – Odehnal Libor
Tabák – Noviny Brněnská
Textil Havlátová
Zahradnictví Brabec
Zlatnictví Sedlinská

Zahrádkářský spolek Modřice

děkuje všem dárcům, kteří nám věnovali dary do tomboly:

A ještě speciální dík Zahradnictví Brabec za výzdobu.

Foto: Radek Pokorný

Foto: Radek Pokorný

Foto: Radek Pokorný
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice.

Půjčovní doba: Pondělí 9–12 13–18
 Úterý 9–12 13–16
 Středa  13–18
 Pátek 9–12 13–16

Akce v březnu – březen – měsíc internetu
• Úterní podvečery s internetem – každé úterý od 16.30 do 17.30 hod lekce o Internetu pro 

úplné začátečníky. Zájemci si musí účast předem v knihovně domluvit.
• Noc s Andersenem – pátek 30. 3. 2007 – zábavný večerní program pro vybrané malé 

dětské čtenáře ukončený přespáním v knihovně.

Výběr z novinek

Městská knihovna v Modřících

PRO DĚTI
BACHNER: Poník tropí hlouposti, Poník 
hrdina, Poník v nebezpečí, Začarovaný 
poník, Dobrodružství Klárky a jejího poníka
DISNEY: Další pětiminutové pohádky pro 
princezny
KILWORTH: Atika
Dobrodružný výlet do země fantazie
LANCZOVA, S.: Z deníčku neobyčejné 
patnáctky
Poněkud temný a strašidelný příběh
McCOMBIE: Můj bláznivý Valentýn
Příběh bláznivé první lásky
NEUMAN: Krásné vlasy
Nejrůznější úpravy vlasů pro mladé
PAVELKA: Hrátky s dějepisem, Hrátky se 
zeměpisem
Soubor různých cvičení, hádanek, křížovek 
i doplňovaček
STRAKA: Hrátky s přírodou 1 a 2
Soubor různých doplňovaček na procvičení 
znalostí o přírodě

PRO ŽENY
CARTLAND: Hudba je duší lásky
Historická romance
ČIMICKÝ: Trápení lásky
Román o skrývané lásce staršího muže 
a mladičké dívky
CORDONNIER: Nadine, nevinná 
svůdnice
Historická romance z Francie v 15. stol, 
DOUŠKOVÁ: Oněgin byl Rusák
Pokračování knihy Hrdý Budžes
JORDÁN: Králův dar
Historická romance z Anglie v polovině 
12. století
LANCZOVÁ, L.: Postel plná růží
Pokračování osudů Nely z příběhu Hořká 
chuť lásky
MAÍ: Zneuctěná
Šokující příběh o krutosti, ponížení 
a odvaze
PHILLIPS: Není rozkošná?
Milostný příběh jižanské krásky

PICOULTOVÁ: Prostá pravda
Soudní drama a zajímavý pohled na život 
protestantské sekty Amišů
SZALAIOVÁ: Lásky a strasti
Román o ženě, která si vybírá mezi dvěma 
muži

PRO MUŽE
DOSEDĚL: Zlo přichází třikrát
Horory
FRANCIS: Expert
Detektivní příběh z dostihového prostředí 
HERBERT: Děti Duny
Sci-fi příběh
CHRISTIE: Schůzka se smrtí
Detektivní příběh 
s Herculem 
Poirotem
KAČÍRKOVÁ: 
Jak si vosa staví 
hnízdo
Detektivka
KOONTZ: 
Rychlost
Horor
KRGUSKÝ: 
Pohřbení ve snu
Deset a jedna 
japonská detektivka
KUBEC: Dobyvatelé
vzdušného oceánu
Osudy zajímavých 
postav z historie lete
HARROD-EAGLES
Ukradený nekročip
Případy inspektora Billa Slidera
LEGÁTOVÁ: Nic není tak prosté
Čtyři detektivní příběhy
SVOBODA: Vagón č. 106
Tři detektivní novely

PRO POUČENÍ
BALÁKOVÁ: Tradiční recepty bez lepku 
BRODECKÁ: Děti hrají divadlo
23 původních scénářů her a scének 
a 4 adaptace pro děti od 3 do 10 let 
CAPOTE: Snídaně u Tiffanyho
Česko-anglická verze známého románu 
JAPONSKO: turistický průvodce
OTTOVA ENCYKLOPEDIE: Česká 
republika 1.–5. díl (jen k prezenčnímu 
půjčování)
Rozsáhlá encyklopedie zahrnující přírodu, 
památky, dějiny, vědu i techniku Česka 
EVANS: Těhotenství a porod od A do Z

Přehledný slovník pojmů
ER: Ptačí budky 
ítka
ody na stavbu budek
mítek
LL: Reiki
oc při léčení 

žných onemocnění
ČÁLOVÁ: Výběr 

českých a moravských
ových písní 1, 2
×31 lidových písniček 
jednoduchým

doprovodem klavíru
PAVELKA: 61 
nejlepších her 
– uvnitř
PAVELKA: 69 
nejlepších her pro 

ěti venku
ŠOTNAROVÁ: Jak vést kroniku obcí 

a měst
Informační publikace pro obecní kronikáře



Informace

Zpravodaj 3/200720

Informace

Zpravodaj 3/2007 21

Příprava ročenky Modřice 2006, spojená 
s novým řešením tématických seznamů 
a navigačních odkazů k prohlížení, dala víc 
práce, než jsme předpokládali. Počítačová 
prodejna na Benešově ulici (vydavatel 
CD), prodejna Textil paní Havlátové 
a Městská knihovna ji proto nabízejí 
k prodeji až od konce února – stejně jako 
loni za symbolickou režijní cenu 30 Kč.
Abychom zájemce odškodnili za čekání, 
jsou v ní už zahrnuty i význam-
né lednové kulturní a
– Povánoční koncer
pěveckých sborů 7. 
ledna v modřickém 
kostele a 26. komor-
ní koncert na radnici 
31. ledna, na kterém 
vystupovali žáci ZUŠ 
Františka Jílka z Brna.
Celkově ročenka před
stavuje asi 300 strán
a kolem 3000 fotografií 
s poměrně velkými náhledy a velice 
slušným rozlišením při prohlížení v detailu. 
Novinkou pak je na 80 zvukových nahrávek 
– amatérsky pořízených ukázek pro dokres-
lení atmosféry komorních koncertů. Na CD 
jsou zakomponovány i všechny koncem 
února 2007 aktuální stránky z internetu
http://mim.voda.cz, včetně stránek z loňské 
ročenky. 
Obsahově je CD (shodně s internetovou 
prezentací) členěno do 5 tématických 
okruhů, doplněných samostatnými seznamy 
vybraných stránek obou hlavních autorů 
(Hájek – Čevela). Především je to rozsáhlá 
MIM-kronika města Modřice ze zajíma-

vých akcí, jako byly třeba hody, výstavy, 
fotbal, vánoční strom, auto-ralley, betlémy 
v muzeu aj. Další dva okruhy podrobně 
mapují nejvýznamnější pravidelné kulturní 
aktivity, organizované městem – Komorní 
koncerty na radnici a Smíšený pěvecký 
sbor. Tématické rubriky – Vycházky a vý-
lety do přírody i jinam, a lokálně spe-
cializovaná Krkatá Baba v údolí Lubě 
a okolí pak nabízejí téměř 50 inspirativních 

foto-tipů na blízké i vzdálenější cíle 
ktivní trávení volného času 
odinou či s přáteli.
K prohlížení stránek

a fotografií na CD 
i k přehrávání ukáz-
kových zvukových 
záznamů není potřeba 

připojení k internetu 
– stačí normální počítač 

operačním systémem
crosoft Windows, který 

má prohlížeč stránek i přehrá-
vač běžně nainstalovaný. Putování 

po hypertextových odkazech, které propoju-
jí stránky a odkazují na fotografie lze velice 
jednoduše realizovat pomocí tlačítek myši. 
Protože nevyžaduje speciální kvalifikaci 
– může sloužit CD Modřice 2006 jako 
zajímavý cvičný příklad pro všechny, 
kteří se s novým „členem domácnosti“ 
– počítačem teprve seznamují, jako jsou 
děti nebo senioři. 

Pěkné chvíle a vzpomínky i plány výletů 
s novým CD přejí 

Miroslav Hájek a Vlastimil Čevela

CD Modřice 2006

U některých řidičských průkazů končí platnost 31. 12. 2007, je tedy nutná jejich výměna. 
Jedná se o následující řidičské průkazy:

Typ 1: 1. 7. 1964–1986 Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Typ 2: 1987–1991 Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Typ 3: 1992–1993 Povinná výměna: do 31. 12. 2007 

Nezaváhejte a vymněte si je včas, nenechávejte výměnu na listopad nebo prosinec 2007. 
Úřad bude přetížen a hrozí, že Vaše žádost nebude vyřízena včas. Pro Modřice je pověře-
ným úřadem pro výměnu rodičských průkazů a bližší informace podá MÚ Šlapanice, odbor 
dopravy, Opuštěná 2, 656 70 Brno, www.slapanice.cz, tel.: 533 304 111, úřední hodiny
pondělí a středa, 8.00 – 17.00 hodin, úterý 8.00 – 14.00 hodin.
Pokud výměnu nestihnete, je nutné si podat novou žádost o vydání ŘP podle vzoru ES. Přísluš-
ný úřad má v tomto případě možnost udělit žadateli sankci podle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a to ve formě pokuty. Řízení motorového vozidla 
bez platného řidičského průkazu je kvalifikováno jako trestný čin. 

Upozornění pro řidiče!

Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

v pátek 13. dubna odpoledne od 15 hodin
a v sobotu 14. dubna od 8 do 12 hodin

Sběr kovového šrotu
Prosíme občany, aby nevynášeli šrot před domy. Rádi Vám jej pomůžeme vynést a naložit. 

Toto je kvůli zamezení rozkrádání.
S žádostí o pomoc při vynesení se můžete obrátit na tel.:

777 760 577, 606 364 518, 604 413 406.
Mnohokrát všem děkují modřičtí myslivci.
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Máte za sebou tragickou událost? Prožili jste Vy anebo Váš blízký dopravní nehodu? 
ČSODN Vám nabízí pomocnou ruku ve Vaší těžké životní situaci v podobě psychosociální 
a právní pomoci. Pracovní tým tvoří vyškolené psychosociální pracovnice, pozůstalí po obě-
tech dopravních nehod, psychologové, advokáti. Kontakt:
Točitá 12/1719, 140 00 Praha 4-Zelený pruh
www.csodn.cz, email: CSODN-poradna@centrum.cz, tel.: 739 983 321, 737 859 819.

České sdružení obětí dopravních nehod (ČSODN)

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Občanské sdružení SOS poskytuje spotřebitelům bezplatné právní poradenství ve sporech 
spotřebitel – dodavatel v různých oblastech např. zhotovení díla, úprava a oprava věci, 
koupě zboží a jeho reklamace apod. Kontakt:
SIC Brno, Křenová 47, 602 00 Brno
www.brno.spotrebitele.info, email: sliva@spotrebitele.info, tel.: 543 255 371

Město Modřice 
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

27.27.
KOMORNÍ KONCERTKOMORNÍ KONCERT

NA RADNICINA RADNICI

Vokální a hudební večer

ÚČINKUJÍ

J. M. Procházka – zpěv, M. Kříž – klarinet, M. Wiesner – kytara
klavírní spolupráce - J. Hrubý a J. Mazourová

PROGRAM

W. A. Mozart, J. V. Stamic, J. Flosman, L. Janáček, 
J. M. Procházka, J. Mazourová a jiní

Středa 28. března 2007 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

 1. nám. Svobody (u samoobsluhy ): papír, plast, sklo bílé i barevné
 2. nám. Svobody (dolní část náměstí): plast, sklo barevné
 3. ul. Krakovská a Prusinovského (u Kapličky): plast, sklo bílé i barevné
 4. ul. Za Humny (u bytového domu č. 760): papír, plast, sklo barevné
 5. ul. K Náhonu: papír, plast, sklo bílé i barevné
 6. ul. Poděbradova (u HN motor): papír, plast, sklo bílé i barevné
 7. ul. Poděbradova (u kontejneru na textil): plast
 8. ul. U Hřiště: plast, sklo bílé i barevné
 9. ul. Brněnská (restaurace u Trávníčků): plast, papír, sklo bílé i barevné
 10. ul. Hybešova (u kadeřnictví): papír, plast, sklo bílé i barevné
 11. ul. Husova (u bytového domu 599): papír, plast, sklo bílé i barevné
 12. ul. Husova (mezi domy 553 a 557): plast, sklo bílé i barevné
 13. roh ul. Sadové a Spojovací (u reklamního válce): plast, sklo bílé i barevné

Kontejnery na textil:
 1. Dolní část náměstí Svobody
 2. ul. Poděbradova (chodník směrem k MŠ zahradní)

Separční místa v Modřicích
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Ke zlepšení životního pro-
středí města přispěje i hezká 
výsadba květin v oknech, na 
balkonech a v předzahrád-
kách domů, kde výherce 
soutěže obdrží dar od OS 
ve výši:
1. místo 900 Kč
2. místo 700 Kč
3. místo 400 Kč

Hodnocení přihlášených 
účastníků provede výbor 
občanského sdružení pod 
vedením RNDr. Milady 
Ptáčkové, který také předá výhry vítězům po 
ukončení soutěže v září 2007, způsobem 
ohlášeným ve Zpravodaji 9/2007. 

Podmínky soutěže
1. Přihlásit se může každý občan, který 

má trvalé bydliště ve městě Modřice.
2. Účastník se přihlásil do soutěže 

písemně na adrese OS, Sokolská 
725, Modřice a uvedl své úplné 
jméno, adresu svého trvalého bydliště, 
telefonní kontakt na účastníka, přesné 
místo výsadby okna, balkonu nebo 
předzahrádky a co bylo vysazeno.

3. Výsadba přihlášená do soutěže bude 
v uvedeném místě k nahlédnutí nej-
později od května 2007 až do 7. září 
2007. 

4. Vyhodnocení soutěže bude provede-
no výborem občanského sdružení do 
16. 9. 2007.

5. Výhry předá za OS RNDr. Ptáčková 
způsobem ohlášeným ve Zpravodaji 
9/2007 po předchozí telefonické 
domluvě s účastníky soutěže.

O soutěži informujte své sousedy a známé, 
aby bylo město v letošním roce co nejhezčí. 
Doporučujeme k výsadbě použít vlastní vý-
pěstky nebo sazenice z místních květinářství.
Dotazy k soutěži zodpoví RNDr. Milada 
Ptáčková, tel.: 547 216 717.
Výbor OS se těší na účastníky soutěže 
a přeje všem občanům města hezký záži-
tek.

Vyhlášení soutěže pro občany města v roce 2007

K důležitým mezníkům školního roku patří 
lednový zápis dětí do 1. ročníku. Toho letoš-
ního se ve dnech 19. a 26. ledna zúčastnilo 
41 dětí.

Mnohým dětem bylo prostředí školy již 
známé. Ve čtrnáctidenním předstihu totiž na-
vštívily výuku českého jazyka a matematiky 
v 1. ročníku.

Většina dětí se dostavila k zápisu v dopro-
vodu rodičů již v prvním termínu, po uvítání 
a prvním rozkoukání se děti hned zapojily 
na velké ploše do společného výtvarného 
díla „cesta do školy“ a za podpory a pobí-
zení rodičů tak mnozí zvládli velice zdařile 
svůj první školní úkol. Záměrem bylo nejen 
umocnění společného prožitku dětí, ale také 
konfrontace výtvarného i grafomotorického 
projevu a ochoty dětí zapojit se do kolek-
tivní práce.

Poté již následoval individuální pohovor 
s paní učitelkou. Ten byl zaměřený na posou-

zení komunikačních schopností, pozornosti 
a soustředěnosti dítěte, na jeho všeobecné 
znalosti, paměť a grafomotoriku v souboru 
úkolů, jež odpovídají požadavkům školy 
a jejichž zvládnutí je předpokladem úspěš-
ného počátku školní docházky. Děti si vedly 
velice dobře, razítka či první jedničky byly 
dostatečným oceněním jejich výkonu.

Spokojení, právě zapsaní malí školáčci 
si pak odnášeli ze školy nejen dojmy, ale 
i dárečky od starších spolužáků a dětí školní 
družiny, která se postarala také o výzdobu 
vstupních prostor školy. Úsměv na tváři dětí 
a ujištění, že se do školy těší, byly na druhé 
straně měřítkem úspěšného průběhu této 
akce.

Zájemcům byly zpřístupněny prostory školy 
sloužící výuce a trávení volného času dětí.

PaedDr. Jana Šenkýřová
učitelka 1. stupně ZŠ

Zápis do 1. ročníku Základní školy Modřice

Prevence kriminality v Modřicích

Dne 30. 4. 2007 bude přistaveno na náměstí Svobody před radnicí v době
od 9.30 do 17.00 hodin „Mobilní informační centrum prevence kriminality“ (MOBIDIK)

s osádkou z Poradenského centra Městské policie Brno.

Provozní doba Sběrného dvora

ul. Tyršova (za f. Ptáček – směr areál Pod Kaštany), tel.: 724 928 126
 Po – Pá 9.30 – 17.00
 So 8.00 – 12.00

Občanské sdružení „Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice 
a okolních obcí“ (dále OS) vyhlašuje pro období jaro až podzim 2007 soutěž pro 
občany na podporu zlepšení životního prostředí ve městě Modřice. 

Foto: Ing. Daniel Svoboda
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Koupím menší rodinný domek v Modřicích. Nabídky na tel.: 723 349 879

SVATEBNÍ SALON – BÍLÝ SEN
Táborská 147, Brno-Židenice

Tel.: 548 210 309, 604 936 078, www.bilysen.cz

Půjčujeme svatební šaty a veškeré doplňky,
necháme zhotovit svatební oznámení, snubní prsteny, svatební kytice.

V dubnu a v květnu 2007 – SLEVY 15 %

Prodej pánských obleků s vestou za bezkonkurenčních 2 700 Kč.
Prodej pánských košil a kravat.

Dětské tábory – sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarné, pro teenagery.
Minitábor rodiče s dětmi 1–9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, zastupování na úřadech nabízí účetní firma
v Modřicích. Tel.: 547 422 246

!!! POZOR OD 1. 4. 2006 NOVÝ E-OBCHOD V MODŘICÍCH !!!

IT řešení přímo pro Vás

> PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
> Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
> Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
> Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
> Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace

Kontakt: 4IT.cz, Brněnská 442, Modříce
 GSM: 603 254 455, 739 034 500
 Email: info@4it.cz, www.4it.cz

ČIŠTĚNÍ
• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček

Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory 
s vysokým sacím účinkem. Používáme kvalitní čistící 
prostředky s aromatickou vůní.
Ceny od:
• koberec – 10 Kč/m2

• sedací souprava – jedno sed – 80 Kč/m2

Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. 

Tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ EUROBOND INVEST a.s.
se sídlem Modřice, Havlíčkova 198

hledá pro své klienty

• pronájmy bytů všech velikostí – zařízené i nezařízené
• byty k prodeji v osobním vlastnictví, družstevní byty
• rodinné domky k okamžitému bydlení, ale i k rekonstrukci
• pozemky vhodné k výstavbě RD, k bytové výstavbě, ke komerci

Nutně hledáme OV, DB 1+1 a 3+1 v Modřicích.

Tel.: 608 429 364, 777 771 991
Fax: 547 242 097
E-mail: info@eurobond.cz

Http://www.eurobondreality.cz
Http://www.eurobond.cz

Prodáváme med, 1 kg 80 Kč  plus sklenice na výměnu.
Modřice, Brněnská 444, tel.: 547 216 245, mobil: 603 789 212.

Ludmila Pevná – SLUŽBY A PRODEJ, Hybešova 654
Nabízí

• oprava jízdních kol a prodej náhradních dílů a příslušenství •
• praní a čištění veškerých druhů oděvů, prádla a kožešin •

• výroba klíčů a prodej zámkařského zboží •
• broušení nástrojů kuchyňských, zahradnických, stolařských a zámečnických •

• zpracování fotozakázek •
• oprava obuvi •

Tel.: 547 243 581, 603 156 063
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